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WOMEN'S RIGHTS AND DOMESTIC VIOLENCE

DURING THE COVID-19 PANDEMIC

The increasing number of COVID-19 cases had led the Government to issue

instructions for restricting leaving the house or Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in

order to suppress the transmission of COVID-19. However, PSBB turned out to have a

negative impact on women and children. In particular, there is an increase in domestic

violence during the pandemic in numerous countries. Working from home, studying from

home, and limiting crowd activities create a sense of restraint and mental stress during the

pandemic.

Records of the National Commission on Violence against Women (Komnas

Perempuan) show an increase in cases of violence against women by 6% in 2019 (431,471)

compared to 2018. The pandemic has the potential to cause delays in handling cases of

violence for victims, loss of access to health services due to regional quarantine, and a

reduction in the number of complaint service facilities.

PSBB regulations require women to work from home, which means while doing paid

work, full-time workers women have to do household chores and other work too. Before the

pandemic, women have done three times more housework and unpaid activities than men.

Thus, the PSBB regulations add to the physical and psychological burden, especially for

women who are full-time workers.

The result of the review of service providers shows that victims of domestic violence

tend to seek help from civil society service providers. However, the COVID-19 pandemic has

had a significant impact on the budget availability for civil society-based service providers,

especially for the fulfillment of health protocols.

The presence of the state in responding to the COVID-19 pandemic in providing

protection from the increased risk of domestic violence by guaranteeing additional budget

and support for civil society-based service facilities. The pandemic causes demand to

increase, while supply decreases at the service provider level because there is no sustainable

budget. Without government support, it is certain that service providers will experience

difficulties and at worst they will close. The government’s initiative is needed to prove that

the state exists to protect women, in accordance with the 1945 Constitution which states that



the goal of the state is to protect the entire nation. The government’s response to COVID-19

must reflect meeting specific needs in dealing with the risk of domestic violence or other

violence. Responses must be transformative, recognizing that women’s time, physical and

mental resilience are limited.
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Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika 

 

A. Latar Belakang  

Menurut Undang-undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) mengartikan narkotika sebagai zat 

buatan yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, 

serta menyebabkan kecanduan. Dalam praktiknya, obat-obatan tersebut sebenarnya adalah zat 

yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan ketenangan. Namun pemakaian 

berlebih menyebabkan penggunanya memiliki beberapa gangguan seperti yang telah disebutkan 

diatas. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari efek penyalahgunaan narkotika ini tentu menjadi 

masalah yang serius. Maka dari itu, penyalahgunaan efek narkotika termasuk tindak pidana yang 

berat dan merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang menjadi 

perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika itu dapat merusak satu generasi bangsa. 

 

Badan Nasional Narkotika (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian 

(LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah di bidang pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan 

bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dilansir dari website 

World Drug Report UNODC tahun 2021 Sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh 

dunia pada tahun lalu, sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan 

narkoba. Antara 2010-2019 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 

persen, sebagian karena pertumbuhan populasi global. Berdasarkan perubahan demografis saja, 

proyeksi saat ini menunjukkan peningkatan 11 persen dalam jumlah orang yang menggunakan 

narkoba secara global pada tahun 2030 - dan peningkatan yang nyata sebesar 40 persen di 

Afrika, karena pertumbuhan pesat dan populasi mudanya. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan pengguna narkotika di setiap tahunnya secara global. 

 

Dengan dianggapnya penyalahgunaan sebagai pelanggaran tingkat berat, maka dari itu 

perlu adanya penegakan hukum yang sama beratnya seperti yang tertera di dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun banyak menimbulkan efek 

berbahaya, di satu sisi narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, jika 

ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah, dan UU Narkotika pun hanya 

melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan.  

 

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja) 

b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara) 

c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda) 

d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda) 

 



Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang 

mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalahguna narkotika golongan 

II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

penyalahgunaan golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun. Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, 

maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal 

PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 

korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial.” 

 

Adapun salah satu cara untuk menyelesaikan tindak pidana narkotika ialah melalui 

pendekatan  Restorative Justice. Restorative Justice sendiri adalah pergeseran pemidanaan dalam 

sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak 

pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan 

mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain 

membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan 

suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai 

“Stakeholders”  yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang 

dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). 

 

B.  Rumusan Masalah 

  

1. Bagaimana proses penyelesaian masalah tindak pidana narkotika mengunnakan 

restorative justice? 

2. Bagaimana restorative justice bisa menjadi sebuah penyelesaian untuk tindak pidana 

narkotika? 

 

C.  Analisis 

 

1. Proses penyelesaian masalah tindak pidana narkotika menggunakan restorative 

Justice 

  

 Pengaturan Restorative Justice selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni 

diantaranya: 

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tentang 

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; 



2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 

3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan 

Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 

Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 

2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman 

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 

22 Desember 2020. 

 

Restorative Justice sendiri ialah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana 

yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana narkotika dan diupayakan 

menjadi alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Prinsip-prinsip yang menurut Bagir 

Manan mengenai Restoratif ialah untuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban 

dan juga kelompok masyarakat. Ketersediaan lembaga rehabilitasi
1
 medis juga sangat membantu 

korban dan anak tindak penyalahgunaan narkotika dalam menangani permasalahan mental fisik 

maupun psikis. Melalui pendekatan restoratif ini dianggap dapat menyelesaikan tindakan pidana 

narkotika mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum di atas 

segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan 

meberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan 

ketentraman. Dengan berbagai pertimbangan dan melakukan langkah-langkah yang dapat 

memulihkan dan meningkatkan fisik dan mental korban dan pelaku tindak pidana narkotika 

sehingga penyelesaian melalui pendekatan Restoratif ini menjadi penyelesaian untuk 

permasalahan ini. 

 

Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian 

perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu 

bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan 

semula dan bukan  pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari 

alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban  penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan  sosial. Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara 

menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk 

                                                
1
 Lembaga Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk pelayanan rehabiltasi 

penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, 
psikis, spiritual dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat 
yang mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. 



sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik 

dan penuntu untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna 

berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.  

 

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi: 

 

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan 

Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. 

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan 

berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui 

rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus 

litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. 

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan 

rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham 

mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang  berlaku 

3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota      

dan telah berjalan sejak tahun 2014 

 

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam 

tindak pidana narkotika , meliputi: 

 

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan 

kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika 

terkait hukum 

2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan 

rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika terkait hukum 

3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah 

sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk 

memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika terkait hukum. 

2. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian 

terhadap seorang penyalah guna narkotika, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi 

atau tidak 

3. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, 

tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi 

dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna 

 

 



2. Bagaimana Restorative justice bisa menjadi sebuah penyelesaian untuk tindak 

pidana narkotika 

 

Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa 

perkara yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim 

pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 

tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di 

Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan 

pokok itu ialah: 

 

1) Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman 

penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan 

2) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta 

melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang 

bersangkutan. 

 

Keputusan ini mengartikan Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, 

bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan 

restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah 

dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi  

selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal. 

 

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, maupun 

Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice di pengadilan, di 

samping itu penerapan Restorative Justice adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana 

yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi 

bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan 

korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya Keputusan ini 

adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam 

memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah 

Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan 

Restorative Justice, mendorong meningkatnya penerapan keadilan Restorative Justice yang telah  

diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, dan 

terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.  

 

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri 

di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, 



perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara 

narkotika, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, 

penyalahguna,ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu 

hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, 

Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu 

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

 

Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat 

memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melakukan 

pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga 

rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial 

melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Restorative Justice dalam perkara 

narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri 

dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:  

 

1. Sabu Maksimal 1 Gram.  

2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.  

3. Heroin maksimal 1,8 gram.  

4. Kokaina maksimal 1,8 gram.  

5. Ganja maksimal 5 gram.  

6. Daun Koka maksimal 5 gram.  

7. Meskalina maksimal 5 gram.  

8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.  

9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.  

10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.  

11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.  

12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.  

13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.  

14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.  

15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.  

16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram 

 

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen 

Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan 

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi 

hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan 

hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk 

menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang  

meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice. 

 



 

D. Kesimpulan 

    

  Penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana narkotika ada baiknya. Mengingat 

hal-hal yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam penggunaan banyak muncul diluar 

tindakan pidana. Tentunya proses restorative justice ini berlaku jika pelaku menyalahgunakan 

obat-obatan terlarang tersebut. Bukan pelaku pengedaran narkotika.  

      

     Karena itu, dengan adanya proses penyelesaian perkara menggunakan metode restorative 

justice diharapkan dapat membantu menyadarkan pelaku untuk bisa direhabilitasi. Karena alasan 

dari penyalahgunaan narkotika ini sendiri dikategorikan tindak pidana disebabkan pengaruhnya 

yang dapat merusak bangsa.  

 

     Maka dari itu, jika proses penyelesaian perkara hanya berakhir di penjara tidak menyelesaikan 

inti dari masalah tersebut. Lalu dengan restorative justice, dilanjutkan dengan merehabilitasi 

pelaku. Justru menjawab permasalahan yang terjadi. 

 

     Namun, tetap perlu ada beberapa timbangan jika proses restorative justice ini berlaku. Jika 

pelaku menggunakan narkotika tanpa alasan yang mendukung. Maka proses restorative justice 

tidak dapat dijalankan.  

 

E. Saran 

 

Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative 

secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan 

melalui penyelesaian restorative justice yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan 

waktu serta biaya besar. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal 

peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara 

optimal mengenai peningkatan memberikan layanan dan kualitas terhadap pengoptimalan Balai 

Rehabilitasi. 
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Tasya Nabella 

URGENSI PENGESAHAN RUU TPKS SEKARANG INI 

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang merugikan satu pihak baik berupa 

ucapan ataupun tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, intimidasi, penahanan, 

tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari 

lingkungan yang koersif atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan 

yang sesungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindak lanjuti. Penelitian 

ini menganalisis tentang penyebab melakukan kekerasan seksual pada korban oleh pelaku. 

Setiap tahunnya angka kekerasan seksual selalu meningkat. Korbannya pun berasa 

dari seluruh kalangan usia. mulai dari anak anak, hingga orang dewasa pun bisa menjadi 

korban dari kekerasan seksual ini. Hal ini bisa disebabkan salah satunya karena para pelaku 

tidak mendapat efek jera untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Oleh karena itu, 

RUU TPKS perlu untuk segera disahkan dengan tujuan menekan angka kekerasan seksual 

yang terjadi di masyarakat. 

Menurut Margareth Robin Korwa selaku asisten deputi pelayanan perempuan korban 

kekerasan, penentuan delik penting untuk menjamin pemenuhan hak korban yang terintegrasi 

dalam hukum acara yang diatur dalam RUU TPKS, yaitu hak atas penanganan, hak atas 

pelindungan dan hak atas pemulihan. Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala 

bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi 

terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui pengesahan beberapa 

konvensi internasional. Komitmen tersebut sejalan dengan 5 (lima) isu prioritas arahan 

Presiden Joko Widodo kepada KemenPPPA untuk menyelesaikan penurunan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak dimana tercantum juga pada target Sustainable Development 

Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghapuskan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. 

RUU TPKS perlu kita kawal baik dalam bentuk penyusunan maupun perumusan 

substansinya. Semoga dengan segera disahkannya RUU TPKS ini, dapat menekan angka 



kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dan dapat melindungi hak-hak korban dari 

tindakan kekerasan seksual. 



PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion) 

ANGGOTA: 

1. TASYA NABELLA 
2. FATIN HUMAYRA 
3. T. IQBAL MUYASSAR 

Polemik dikeluarkannya pasal tentang pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual 
“pemerkosaan” dan “pemaksaan aborsi” dari RUU TPKS dalam pengesahan RUU TPKS 

A. Posisi Kasus 

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak keseimbangan sosial yang ada di 
masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hal kesenjangan 
sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. 
antara orang kaya dan miskin sangatlah di bedakan dalam aspek apapun, orang desa yang 
merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini, memang benar kalau dikatakan bahwa “ 
yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama ini 
dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang “ kaya” dan “miskin”. 
Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah, apalagi jika ia miskin dan 
juga kotor, jangankan menolong, sekedar melihat pun mereka enggan. Selain itu, permasalahan 
sosial lainnya seperti kemiskinan, rendahya sumber daya manusia, pembangunan kurang merata, 
dan beberaoa masalah lainnya. 

Masalah-masalah ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas. Terlebih lagi 
kebanyakan korban adalah pihak perempuan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari 
Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis 
kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu 
KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan 
terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam 
pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan 
terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan 
suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi 
ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.  

Mengatasi permasalahan ini, pada akhirnya Rancangan Undang-undang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disetujui DPR menjadi RUU Inisiatif DPR pada rapat 
paripurna, Selasa (18/1/2022). Namun, dalam undang-undang ini tidak dibahas mengenai 
masalah pemerkosaan dan aborsi. Sedangkan yang masyarakat desak kepada pemerintah adalah 
adanya upaya ataupun regulasi yang membantu masyarakat dalam memberi sanksi kepada 
pelaku pemerkosaan dan pemaksaan aborsi.  

Setelah diketahui bahwa di dalam RUU TPKS tidak mencantumkan secara detail 
mengenai pemerkosaan dan aborsi, dari kalangan masyarakat banyak menuai pro dan kontra. 
Seperti ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengkritisi soal perkosaan dan pemaksaan 
aborsi yang tidak diatur tersendiri dalam Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan 



Seksual (RUU TPKS). Hal tersebut karena kedua tindak pidana ini akan menjadi substansi dalam 
pembahasan Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP). 

 

B. Dasar Hukum 

Terkait dengan polemik di atas, kami mencatat sejumlah peraturan di dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 dan 76. Dan Pasal 245 RKUHP. 

C. Pendapat Hukum 

Rencana DPR yang akan mengatur pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi lewat 
RKUHP sebenarnya sangat menggantung. Karena seperti yang kita lihat pada Pasal 75 UU 
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan 
aborsi. Namun, larangan itu dikecualikan jika ada indikasi darurat medis dalam kehamilan, 
dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. 
Dan pada Pasal 76 dijelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan 
berumur enam minggu, dan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Kemudian aborsi harus 
mendapat persetujuan dari ibu yang hamil, dengan izin suami (kecuali korban perkosaan) dan 
penyedia layanan kesehatan 

Pasal 245 RKUHP menjelaskan, setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, 
penganiyaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan 
kemerdekaan dengan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidana ditambah dengan 1/3 
dari ancaman pidananya. 

Tetapi dengan kenyataan yang terjadi dewasa ini, seperti tidak dimasukkannya secara 
rinci dan dikeluarkannya pasal mengenai pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dari RUU 
TPKS menyebabkan layanan yang para korban pemerkosan butuhkan untuk mendapatkan 
aborsi dengan aman belum tersedia.  

Selama RKUHP belum disepakati, keputusan untuk menggantungkan pengaturan 
pengaturan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi justru akan merugikan para korban terutama 
perempuan. 

D. Kesimpulan 

     Selama RKUHP belum disahkan, maka jenis kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan 
aborsi hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Sebab, KUHP hanya mendefinisikan 
perbuatan cabul selama alat vital laki-laki tak dipenetrasikan ke vagina. Konsekuensinya, 
hukuman terhadap pelaku akan lebih ringan. Selain itu, korban juga tidak akan mendapat 
perlindungan hingga pemulihan sesuai hukum yang telah diatur dalam RUU TPKS. 

     Hal ini membuat masyarakat terutama perempuan, belum sepenuhnya terbuka dan berani 
melaporkan pelecehan seksual yang mereka terima. hal itu terjadi karena KUHP belum 
mengatur dengan jelas soal pasal pemerkosaan. 



     Ihwal hukum acara dan perlindungan korban, perlu ditekankan kembali. bila UU TPKS 
sudah berlaku, maka seluruh kasus-kasus kekerasan seksual yang ada saat ini diselesaikan 
dengan UU yang baru. Dan, itu yang diyakini sulit dilakukan apabila pasal tertentu dihapus 
dari RUU TPKS dengan asumsi sudah diatur dalam KUHP. 

     Maka dari itu DPR dan Pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang memasukkan 
pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS sebagai penguatan payung hukum. 
Sebab, karena hanya lewat RUU TPKS korban bisa mendapat jaminan pemulihan dan 
perlindungan. 
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Menakar Diskriminasi Pada Hukuman Cambuk di Aceh 

Pada dasarnya kewenangan aceh dalam menyelesaikan permasalahan pidana 

islam, sangat kental dengan penggunaan hukuman cambuk dalam membuat jera 

pelaku dalam pidana islam. namuan dalam penerapannya masih terdapat 

pertentangan oleh beberapa kalangan, hal ini mengingat persinggungan antara 

hukuman cambuk dengan hak asasi manusia, dan juga mengenai keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. dan ditambah lagi dengan 

permasalahan trasparansi dari hukuman cambuk yang masih dinilai memiliki 

unsur diskriminasi dalam pelaksanaannya. 

Permasalahan tersebut terdapat beberapa tanggapan mengenai 

persinggungan anatara hukuman cambuk dengan hak asasi manusia, salah satu 

kelompok yang menentang hal tersebut Kontras, Kelompok ini mengajukan desakan 

penghapusan pidana cambuk dimana menurut hendra fadil pertimbangan hukuman 

cambuk digolongkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. yang mana hal ini 

secara jelas bertentangan dengan hukum positif diindonesia.  

Berdasarkan hasil diskusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan 

para ahli di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk seorang warga negara 

Jerman yang ikut menyusun konvensi tentang Hak Asasi Manusia (HAM ) di Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB), yang memuat salah satu item bahwa suatu ketentuan yang 

disepakati oleh komunitas masyarakat secara bersama-sama dengan prosesur tertentu seperti 

rapat musyawarah, diperoleh kesimpulan bahwa qanun tidak melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

Bertitik tolak pada latar belakang sosial dan sejarah serta secara teknis adanya proses 

musyawarah yang mendahului penetapan diberlakukannya syariat Islam di seluruh wilayah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka dapat disimpulkan bahwa penegakan 

syariat Islam pada umumnya dan penerapan pidana cambuk tidaklah bertentangan dengan nilai 

keadilan hukum dan hak asasi manusia. Namun demikian, terkait dengan keterbatasan 

kemampuan manusia dalam melakukan mobilisasi bekerjanya hukum, memang telah terjadi 

praktik penegakan hukum yang bersifat “tebang pilih”. Penegakan hukum secara diskriminatif 

terjadi manakala aparat penegak hukum bertindak represif terhadap pelaku pelanggaran 



hukum dari kelompok tertentu tetapi bersifat permisif terhadap pelaku pelanggaran hukum dari 

kelompok lain. Dalam hal penerapan hukuman cambuk, aparat penegak hukum berlaku keras 

terhadap pelaku pelanggaran yang berlatar belakang sosial politik dan ekonomi yang lemah, 

sebaliknya aparat penegak hukum menutup mata terhadap para pelaku pelanggaran yang 

berlatar belakang sosial politik dan ekonomi tinggi. 

Dalam hal praktik penegakan hukum bersifat tebang pilih berlangsung secara 

massif dan terbuka, akan mendorong timbulnya ketidakpuasan dan sikap apatis di dalam 

masyarakat. Perasaan kecewa, sakit hati dan semacamnya, sesungguhnya tidak bersumber 

pada substansi syariat Islam ataupun pidana cambuk yang dikenakan, melainkan karena 

mengetahui bahwa pengenaan pidana cambuk itu hanya berlaku pada warga masyarakat 

biasa, warga sipil yang sangat terbatas secara sosial politik dan ekonomi. Sementara itu, 

para pelaku pelanggaran yang memiliki status sosial politik dan ekonomi baik seperti 

pejabat dan anggota polisi atau militer justru luput dari jangkauan hukum. Hal inilah yang 

dirasakan oleh para terpidana cambuk sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan 

hukum. 

Penegakan hukum yang bersifat tebang pilih dan oleh karena itu menimbulkan 

ketidakadilan jelas sangat membahayakan upaya pencapaian penegakan syariat Islam. 

Manakala apatisme menjadi sikap yang meluas di dalam masyarakat, maka tujuan 

pemberlakuan syariat Islam di bumi serambi Mekkah yakni terwujudnya masyarakat Aceh 

yang adil dan makmur di bawah naungan syariat Islam menjadi semakin sulit dicapai. 

Keadaan ini merupakan isyarat bagi semua pemegang peran dalam proses penegakan 

syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk berusaha secara 

sungguh-sungguh mengupayakan penegakan syariat Islam secara lebih berkeadilan. 

Tanpa adanya tindakan antisipatif, penegakan syariat Islam di serambi Mekah akan 

mengalami kegagalan. 

 




